
Referat fra møde i Styrelsen for Dansk Sundhedspsykologisk Selskab 
mandag d. 19/10, 2009. 

 
Til stede: 
Thomas Iversen, Monica Tafdrup Notkin, Ida Waage Nielsen, Susanne Ohrt, Eva Gall, Flemming 
Rasmussen (ref.). 
Fraværende John Marquardt. 
 

Arrangementer: 
Eksistentielt/fænomenologisk – i tilknytning til generalforsamling 
Vi satser nu helt og aldeles på at få arrangement på til lørdag d. 10/4, 09, 10-17. 
Og at vi fastholder ligeledes vores arrangement med efterfølgende generalforsamling til 15/4, 2009, 
kl. 10-17 i Dansk Psykologforenings lokaler. Susanne afklarer nærmere med foredragsholder    
Fællestemaet for de 2 dage er:  
Tab set udefra (katastrofale oplevelser) og indefra (sygdom) set i et eksistentielt/fænomenologisk 
perspektiv. 
   Prisen for lørdagen vil være 1200,-, torsdagen 500,- Såfremt man melder sig til begge dage er 
prisen 1400,- Der forudsættes medlemskab for deltagelse (eller 300,- kroner oveni prisen). 
   Ved deltagelse i Generalforsamlingen torsdag bydes der efterfølgende på middag ”ude i byen”. 
 
Pårørende som tema for arrangement. 
Vi har en række kendte i kikkerten, men bliver i tvivl om, hvorvidt vi uden at ville det kommer til at 
lave et ”underholdningsarrangement” med for lidt fagligt indhold. Det vil vi holde os for øje. Vi 
husker på forskellen til pårørende til person med hhv. stationær lidelse og progredierende lidelse. 
Formentlig er her stof til et fyraftensarrangement i København. 
Hvad laver og forsker sundhedspsykologer i?  
Tema for arrangement i Århus. 
Thomas forsøger at fremskaffe mail fra Bobby om sundhedspsykologisk arrangement. 

 

Vi arbejder fortsat med et kursus i København om søvn.  
Kan vi komme i tanke om neuropsykologer med særlig viden og interesse her? 
 

Diffuse lidelser  
arbejder vi fortsat på, evt. som et debatarrangement 
 

Livsstilsændringer,  
motivation og psykologi som et kursus. 
 

Ida overvejer et smerte-arrangement på mellemlangt sigt. 
 
Sexualitet set i forhold til  
traumer,  
ældre,  
brug af SSRI vil vi satse på lidt længere ude i tiden som arrangement. 
 
Forespørgsel fra psykologforeningen vedr. Konsekvenser af strukturreformen. 
Vi har ikke konkret at tilbagemelde. 
 



Sundhedspsykologiske supervisorer 
Der er nu en begyndende liste tilgængelig på vores hjemmeside. 
Psykologer i gang med supervisoruddannelsen kan have stort behov for klienter. Så måske skal vi 
sende en ny forespørgsel, der kan udvide gruppen af adspurgte sundhedspsykologer. 
 
Evt. 
Vi konstaterer med glæde at der er opslået et 5-årigt professorat på den sundhedsvidenskabelige 
fakultet i København.  


